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الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراة

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
التعلم والتعليم
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السرية الذاتية
االسم :د .عبداهلل بن فهد حممد املزيرعي
أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك – قسم علم النفس – جامعة القصيم
جوال0555818868 :
اميي ـل:

moziraee@qu.edu.sa ،almoziraee@hotmail.com

❖
1996 - 1417

درجة البكالوريوس يف علم النفس من فرع جامعة اإلمام بالقصيم.

2002 - 2000

درجة املاجستري يف علم النفس الرتبوي من جامعة مشال كولورادو -
الواليات املتحدة األمريكية.

2005 - 2002

درجة الدكتوراة يف جمال علم النفس الرتبوي  -تعلم وتعليم  -من
جامعة مشال كولورادو  -الواليات املتحدة األمريكية.

1430- 1426

أستاذ مساعد بقسم علم النفس.

 - 1430اآلن

أستاذ مشارك بقسم علم النفس.

❖
1996 - 1417
1429 – 1427
1430

1432 -

1434- 1432
1437 – 1434

معيد بقسم الرتبية وعلم النفس.
ال لكلية اجملتمع بربيدة
وكي ً
ال لكلية الرتبية
وكي ً
ال لعمادة تقنية املعلومات لإلحصاء واملعلومات.
وكي ً
عميدًا لكلية الرتبية

❖
▪ تدريس عدد من املقررات يف مرحلة البكالوريوس (التوجية اإلسالمي لعلم النفس ،علم
نفس النمو -طفولة ومراهقة ،دوافع وانفعاالت ،تذكر وتفكري ،الصحة النفسية،
مصطلحات نفسية باللغة االجنليزية ،علم النفس الرتبوي ،مهارات التفكري).
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▪ تدريس عدد من املقررات يف مرحلة املاجستري (تصميم البحث و أساليبه ،ادارة الصف ،
مدخل اىل علم النفس  ،مصطلحات باللغة االجنليزية  ،نظريات التعلم والتعليم.
▪ اإلشراف على عدد من طالب وطالبات مرحلة املاجستري بقسم علم النفس جبامعة
القصيم.
▪ مناقشة عدد من رسائل املاجستري.
❖
• املزيرعي ،عبداهلل فهد ( .)2011التبعية واإلستقالل عن اجملال اإلدراكي وعالقته
باسرتاتيجيات التعلم ،اجمللة الرتبوية ،جامعة الكويت.
• املزيرعي ،عبداهلل فهد ( .)2010عالقة كل من أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء
واملتغريات االسرية األخرى بالتحصيل الدراسي ،جملة اللغة العربية والدراسات االجتماعية،
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية ،جامعة القصيم.
• املزيرعي ،عبداهلل فهد ( .)2012العالقة بني اساليب املعاملة الوالدية والسلوك املنحرف لدى
طالب املرحلة الثانوية .اجمللة الرتبوية.
• االغرتاب النفسي وعالقته بالتكيف األكادميي والتحصيل الدراسي لدى الطالب األجانب
جبامعة القصيم (مقبول للنشر).
• االنفعاالت األكادميية املرتبطة باختبار الرياضيات وعالقتها بالتحصيل لدى طالب جامعة
القصيم (مقبول للنشر).
• فعالية برنامج سكامرب لتعليم الرياضيات يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالب اجلامعة
(جاري).
• John B. Cooney & Abdullah Al-Moziraee (2003). The effectiveness of various
instructional designs on working memory. Presented in the 73rd annul conference
of the Rocky Mountain Psychological Association (RMPA) April 11-13, Denver,
Colorado, United State.

• Abdullah Al-Moziraee (2006), Exploratory Factor Analysis of Teaching Efficacy:
A Preliminary Investigation. Journal of Childhood Studies, Issue 30 V.9.

• Abdullah Almoziraee (2007). Teaching Efficacy for Pre-training and undertraining teachers. Presented at the 18th International Congress for Cross Cultural
Psychology, Greece, Spetses.

• Abdullah Almoziraee (2009). Learning from Multimedia Presentation: A
Cognitive Load Theory approach. Journal of Arabic and Social Studies, College
of Arabic and Social Studies, Qassim University v2, n1.
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❖
• عضو اللجنة االستشارية لكلية اجملتمع بربيدة 1429- 1427هـ.
• عضو جملس كلية اجملتمع بربيدة 1429- 1427هـ.
• عضو يف جملس قسم الرتبية اخلاصة 1430 - 1429هـ.
• عضو جملس كلية اجملتمع بربيدة - 1432األن .
• عضو يف اللجنة الدائمة خلطط وبرامج املاجستري ،بعمادة الدراسات العليا ،جامعة القصيم.
• عضو جملس الدراسات العليا 1433 - 1431جبامعة القصيم.
• عضو اللجنة العليا للتوجية واالرشاد باجلامعة – عمادة شؤون الطالب.
• عضو جملس ادارة مجعية اسرة للرعاية األسرية واالجتماعية .2010
• عضو اجمللس العلمي جبامعة القصيم .1435– 1433
• رئيس جلنة النشر والرتمجة باجمللس العلمي باجلامعة.
• عضو جلنة الرتقيات باجمللس العلمي باجلامعة.
• عضو اللجنة العليا لتوزيع وظائف اعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
• عضو اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
• عضو اجمللس االستشاري لعمادة خدمة اجملتمع.
• عضو اللجنة االستشارية ملركز اإلحصاء واملعلومات جبمعية الرب اخلريية بربيدة.
• عضو جملس عمداء كليات الرتبية باجلامعات السعودية بوزارة التعليم.
• عضو مؤسس يف مجعية اإلصالح املالي – وزارة العمل.
❖
•

مؤمتر علم النفس اإلقليمي الثاني للشرق األوسط ومشال افريقيا ،األردن ،عمان
.1/5/2007- 27/4/2007

• ندوة التميز يف برامج الدراسات العليا :التحديات واحللول ،الرياض .2010
• 73rd Conference of the Rocky Mountain Psychological Association (2003).
Denver, Colorado.
18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural
Psychology, Isle of Spetsess, Greece, July 11-15, 2006.
Canada International Conference on Education, Toronto, Canada 2010.
The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on
Adolescence, Vilnius, Lithuania 2010.
International Conference for Academic Disciplines, Honolulu, HI March 6-2,2011.

•
•
•
•
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• 4th Annual International Symposium Emerging Technologies for Online Learning,
San Jose, CA July 11-13,2011.
International Conference for Academic Disciplines, Louisiana, NO June ,2011.
International conference in education Roma, Italy 2013.
International conference in psychology Florida, USA 2014.
International conference in education Las Vegas, USA 2015.

❖

•
•
•
•

:

• دورة تطوير األداء الوظيفي – البحرين .2004
• دورة عسر القراءة (الدسلكسيا) – الكويت .2005
• دورة تطوير الذات – الرياض .2007
• دورة أمناط الشخصية –الرياض .2007/4/5
• دورة القياس والتقويم يف قاعة الدرس ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة .2006/9/19
• ورشة عمل "حتسني اجلودة على املستوى الرباجمي" الدمام .2006/4/16- 15
• ورشة عمل "حتسني اجلودة على املستوى املؤسسي" الدمام .2006/10/31- 30
• دورة مهارات التقويم الفعال ،جامعة القصيم ،عمادة التطوير األكادميي 1429/3/3هـ .
• دورة هندسة التدريب اإلبداعي والتأثري يف اجلماهري (تدريب املدرب احملرتف) .2008/5/3
• دورة حل املشكالت واختاذ القرارات 1430/7/29- 28هـ
• دورة التفكري اإلجيابي 1430هـ.
• ورشة العمل التدريبية " تقويم الربامج وفقًا ملعايري ووثائق اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد االكادميي ،الرياض 1431/2/9- 8هـ املوافق 2010/1/24- 23م.
• دورة اعداد املدرب احملرتف – عمادة التطوير األكادميي – جامعة القصيم .2010
• دورة ادارة املشاريع االحرتافية  PMPماليزيا .2012
• دورة الفورمات ( )4MATشيكاغو  ،أمريكا .2013
• دورة املدرب احملرتف  ،مركز تدريب القيادات بوزارة التعليم العالي .2013
• دورة القيادة الرتبوية بوخارست  ،رومانيا .2014
❖

• املشاركة يف امللتقى األول ملعلمي الصفوف األولية (الرتبية أوالً) 1426/11/25هـ ،ادارة
الرتبية والتعليم بالقصيم.
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• املشرف التنفيذي لربنامج إبداع اإلثرائي األول واملقام يف جممع األمري سلطان للمتفوقني
بربيدة خالل الفرتة 10/13

1427/12/26-هـ.

• املشرف على تنفيذ برنامج تعليم األقران بكلية اجملتمع بربيدة للعام اجلامعي - 1427
1428هـ.
• دورة اسرتاتيجيات التعامل مع طالب الصفوف األولية ،ادارة الرتبية والتعليم بالقصيم،
1429هـ.
• املشرف على تنفيذ برامج مشروع تطوير مراكز االرشاد الطالبي يف اجلامعات السعودية –
وزارة التعليم العالي:
 oبرنامج الوقاية من خماطر استخدام اإلنرتنت وأساليب الوقاية (- 1429
1431هـ)
 oبرنامج بناء مهارات واسرتاتيجيات االستذكار الفعال للطالب املتعثرين أكادمييًا
(1431- 1429هـ).
• دورة اسرتاتيجيات التعامل مع طالبات الصفوف األولية ،ادارة الرتبية والتعليم بالقصيم
.2010
• املشرف على تنفيذ مشروع حتديث بيانات اعضاء هيئة التدريس واملوظفني باجلامعة
1432هـ.
• املشرف على تنفيذ مشروع ذكاء األعمال ( )Business Intelligenceبوحدة االحصاء
واملعلومات باجلامعة.
• عضو وفد اجلامعة ليوم املهنة واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية .2013
• رئيس وفد اجلامعة ليوم املهنة تورنتو ،كندا .2014
• املشرف على تنفيذ مشروع دراسة تقييم مستوى اإلجيابية مبدينة بريدة ،مشروع بدعم من
فكرة لوطن.
• املشرف على كرسي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز السعوي لتنمية اإلجيابية.
❖

• التبعية واإلستقالل عن اجملال اإلدراكي وعالقته باسرتاتيجيات التعلم والتحصيل
الدراسي ،دعم مقدم من عمادة البحث العلمي جبامعة القصيم (للعام اجلامعي - 1427
1428هـ).
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• برنامج مقرتح للوقاية من أخطار استخدام اإلنرتنت وأثره على تنمية وعي طالب التعليم
ببعض قضايا اإلحنراف ،دعم مقدم من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – برنامج
منح العلوم اإلنسانية (1429- 1428هـ) باحث مشارك.
• أساليب املعاملة الوالدية وعالقته بالتحصيل الدراسي ،دعم مقدم من عمادة البحث العلمي
جبامعة القصيم (1430 -1429هـ).
• برنامج مقرتح للوقاية من املخاطر الفكرية – األمنية جراء استخدام االنرتنت لدى طالب
اجلامعات السعودية ،دعم مقدم من مشروع تطوير مراكز اإلرشاد الطالبي يف اجلامعات
السعودية ،وزارة التعليم العالي (تطبيق الربنامج خالل العام اجلامعي 1430- 1429هـ).
• برنامج مقرتح يف الرتبية األمنية لطالب التعليم العام باملمملكة العربية السعودية ،دعم مقدم
من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،منح العلوم االنسانية (1429-1430هـ) باحث
رئيس.

